Ahoj,
omlouváme se všem, kterým je to nepříjemné a pro ty, koho to zajímá - dovolte, abychom se
vyjádřili také my k situaci okolo Veggie Festu. Dopředu avizujeme, že se budeme snažit
vyhnout osobním útokům a invektivám. Tuto akci pořádáme jako dobrovolníci už třetím
rokem, a to především z ideologických důvodů ve svém volném čase, přičemž máme všichni
plný úvazek. Kromě toho jsme investovali do organizace velké množství času a jako hlavní
pořadatelé jsme si nezaplatili ani náklady na benzín, který jsme při jeho organizaci projeli.
Naším primárním cílem bylo touto cestou šířit veganství a ekologii, sdružovat podobně
smýšlející lidi a udělat tímto způsobem hezký den pro všechny také na Moravě. Letos se
nám podařilo festival dostat na úroveň velkých regionálních akcí a měli jsme okolo 1400
návštěvníků. Kromě toho pravidelně pořádáme pikniky, veganské ochutnávky a někteří naši
členové se zapojují i do akcí dalších ekologických aktivit. Olomouc je v tomto ohledu určitě
mezi shodně velkými městy výjimečná a jsme moc rádi, že se nám takto skvěle daří. Rádi
bychom poznamenali, že i přes čerstvou existenci spolku VEGAN OLOMOUC, z. s., nejsme
nováčci - první Veggie Fest se uskutečnil už v roce 2015 a i před ním jsme byli do
veganského aktivismu zapojení.
Původní dohoda byla dlouhodobá spolupráce mezi námi jako pořadateli Veggie Festu
Olomouc, a Platformou pro udržitelný rozvoj a etiku, z. s. (dále jen Platforma). Zakladatel
festivalu Ondřej Plachý do ní měl vstoupit a stát se jedním ze tří členů statutárního orgánu,
což se nakonec z důvodu osobní rozepře nestalo. Původně jsme chtěli pod záštitou
Platformy pravidelně a dlouhodobě pořádat naše veganské festivaly v Olomouci a jejich
prostřednictvím šířit veganství směrem k co nejširší veřejnosti.
Naším cílem bylo i vybudovat finanční rezervu na další ročník Veggie Festu. Touto rezervou
jsme chtěli zajistit neustálé zvyšování kvality celé akce. Také jsme chtěli předejít tomu, že
budeme muset i v budoucnu riskovat naše osobní úspory při neustále se zvyšujících
investicích spojených s festivalem. Ty letos dosáhly takřka 200 tisíc korun.
I z tohoto důvodu se letos uskutečnila kampaň na Startovači. Startovač přitom slouží k
odstartování zajímavých projektů, které následně budou pokračovat dlouhodobě. Pokud se
podíváte na stránky našeho projektu:
https://www.startovac.cz/projekty/veggie-fest-olomouc-2018/, tak můžete vidět, že hlavním
cílem této kampaně bylo již od začátku právě pořádání veganského festivalu v Olomouci.
Také je zde odkaz na původní událost na FB, která byla Platformou zrušena. Festival nebyl,
není a nebude dojnou krávou, která by měla vydělávat peníze JENOM na další aktivity, ale
je naopak cílem sám o sobě. Platforma není reálně schopná pořádat Veggie Fest. Její
spolupráce spočívala zejména v záštitě akce a v pomoci s přípravou grafických materiálů a s
propagací na sociálních sítích. Nicméně, zde zase naopak Veggie Fest propagoval i
Platformu a její aktivity, takže se jednalo o oboustranně výhodnou spolupráci.
Ondřej Plachý natočil toto video:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=161&v=Od0UMsb5UpE

a sdělil v něm, že výtěžek z festivalu (nikoliv ze Startovače) půjde na aktivity Platformy. Lidé,
kteří přispěli na Startovač, tudíž přispívali na festival, nikoliv na aktivity Platformy. Video bylo
natočeno v době, kdy se měl stát po oboustranné ústní dohodě za podmínek dlouhodobé
spolupráce jejím členem a mít přímou kontrolu nad financemi, které neměly být použité jen
na kampaně, ale měly primárně sloužit k organizování dalších akcí pod hlavičkou Platformy.
Pojďme si to zrekapitulovat:
1) Jsme skupina veganů a veganek s více než tříletou tradicí a s prokazatelnými
výsledky v oblasti šíření veganství a boje za práva zvířat (minulý rok jsme například
na dobročinné účely rozdělili veškerý zisk, tedy 60 000 Kč),
2) Ondřej Plachý nevstoupil do spolku Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku, z. s. z
důvodu osobního sporu a neměl by proto žádnou kontrolu nad penězi ze Startovače,
přičemž do té doby byly všechny náklady placené z jeho soukromých peněz, což je
doložitelné prostřednictvím faktur, které případným zájemcům poskytneme k
nahlédnutí,
3) přístupové údaje ke stránkám veganolomouc.cz byly zresetovány a my k nim ztratili
přístup, jejich obsah není spolkem VEGAN OLOMOUC, z. s. autorizován, a je
vytvářen neznámou osobou s cílem poškodit naše dobré jméno. To lze ostatně ověřit
například zadáním celé domény na tyto stránky:
https://www.regzone.cz/nastaveni-a-sprava-domeny/,
4) konkrétní nabídka z naší strany po našem sporu na rozdělení financí po Veggie
Festu z 18. 4. 2018 (21 % ze zisku akce, což by činilo 35 tisíc korun) nebyla přijata
ani odmítnuta,
5) událost na FB byla Platformou zrušena 30. 4. 2018 (necelé dva týdny před
festivalem) bez udání důvodu s cílem nás poškodit a vyvolat mylný dojem, že je akce
zrušena.Tímto činem se pro nás Platforma stala naprosto nedůvěryhodnou i přesto,
že nám její člen v emailové konverzaci tvrdil, že nebudou poškozovat jméno Veggie
Festu,
6) současná strategie, kdy najednou někteří členové Platformy požadují VŠECHNY
peníze nám přijde opravdu za hranicí dobrého vkusu a jejím cílem je nám aktivismus
znechutit, poškodit naše jméno a zničit velkou a čistě veganskou akci v našem
regionu.
Pokud ale přesto máte pocit, že s Vašimi penězi nenakládáme správně a přispěli jste na naši
crowdfundingovou kampaň na Startovači pouze z důvodů podpory Platformy, ozvěte se nám
do zpráv a domluvíme se na společném dalším postupu. Nechceme, aby z vaší strany vznikl
pocit křivdy.
Všem ostatním děkujeme za podporu a věříme, že se brzy setkáme na dalším Veggie Festu
v Olomouci.

